Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 16
ze dne 2. 5. 2019 na MěÚ v Horšovském Týně
Kontrola plnění usnesení RM č. 15
a) RM 15 – na jednání se dostavili zástupci spolku Tlapky v naději z.s. a informovali RM o činnosti
spolku a jejich potřebách a o situaci v útulku. RM po projednání stanovila termín návštěvy útulku
na 15.5.2019 v 15:00 hodin. Vyřizuje starosta.
Nové body k projednání
16/1 RM projednala předloženou žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k č. p. 15,
Nová Ves v pozemku města KN 2576/33, k. ú. Horšovský Týn dle projektové dokumentace datum
4/2019. RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v pozemku města. Podmínky pro vstup na
pozemek města dotčený stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství –
BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto
společností dohodu o užívání pozemku. RM zároveň po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložené v pozemku města KN 2576/33, k.ú.
Horšovský Týn, která bude uzavřena mezi městem Horšovský Týn a žadatelem (strana oprávněná).
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč/bm + DPH v platné výši,
minimální sazba 500 Kč + DPH v platné výši. Rozsah zatížení pozemku služebností bude vyznačen
po dokončení stavby v geometrickém plánu. Řeší odbor MIM.
16/2 RM projednala žádost o vyjádření ke stavbě STL plynovodní přípojky PE d 32 - Nová Ves
č. p. 15 dle předložené situace z projektové dokumentace vyhotovené Ing. Pavlem Cenefelsem,
Domažlice, datum 4/2019. Přípojka bude napojena na STL plynovod v Nové Vsi, je vedena v
pozemku města KN 2576/33, k.ú. Horšovský Týn v délce cca 1,7 m. RM souhlasí se stavbou dle
předložené situace. Podmínky pro vstup na pozemek dotčený stavbou určí správce místních
komunikací a veřejného prostranství – BYTES HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby
uzavře před zahájením prací s touto společností dohodu o užívání pozemku. RM ukládá odboru
MIM zveřejnit záměr města uzavřít nájemní smlouvu s investorem stavby plyn. přípojky k č. p. 15,
Nová Ves za účelem uložení, provozování a údržby plynovodní přípojky k tomuto objektu. Výše
nájemného je stanovena na 10 Kč/m2/rok, smlouva bude uzavřena do doby majetkoprávního
vypořádání – uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, maximálně na dobu 3 let. Po
uplynutí lhůty zveřejnění záměru zpět do jednání RM. Řeší odbor MIM.
16/3 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace ostatním společenským
organizacím v roce 2019 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: MS
chovatelů poštovních holubů Horšovský Týn - 5000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 17000,- Kč, ZO
ČSCH Horšovský Týn - 10000,- Kč, TTC Horšovský Týn z.s. - 8000,- Kč, Spolek Parkur
Horšovský Týn - 37000,- Kč, SDH Oplotec - 10000,- Kč, Tenisový klub HT z.s. - 17000,- Kč, ZŠ a
OŠ Horšovský Týn – 4000,- Kč, Automotoklub Horšovský Týn - 50000,- Kč, Český zahrádkářský
svaz Horšovský Týn - 10000,- Kč, Spolek Střelců H.Týn - 14000,- Kč, Marie Špačková – 4000,Kč, Státní hrad a zámek Horšovský Týn – 10000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově
o.s. Horšovský Týn - 4000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 34000,- Kč, STP MO Horšovský
Týn - 15000,- Kč, KČP Horšovský Týn - 1000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
16/4 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Individuální dotace organizacím na
společenské a kulturní akce v roce 2019 dotace a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: Dynamo H.T. - Sport pro všechny z.s - 15000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 15000,- Kč a
4000,- Kč, Obnova kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově o.s. Horšovský Týn - 4000,- Kč, TJ
Sedmihoří Oplotec - 20000,- Kč, SDH Věvrov - 5000,- Kč, OS Hašov - 37000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
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16/5 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila z
rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2019 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům :
Dynamo H.T. - Sport pro všechny z.s - 5000,- Kč, Český rybářský svaz MO Horšovský Týn 8000,- Kč, ZO ČSCH Horšovský Týn - 20000,- Kč, Tenisový klub HT z.s. - 50000,- Kč, PS Stopaři
Horšovský Týn - 15000,- Kč, Volejbalový klub HT z.s. - 20000,- Kč, MAMY ART, z.s. - 12000,Kč, SDH Horšovský Týn - 40000,- Kč, RC Myška Lola z.s. - 20000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský
Týn - 50000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
16/6 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže přidělila z
rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města - „Jednorázové akce pro mládež“ dotace
na rok 2019 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: Dynamo H.T. - Sport pro
všechny z.s - 4000,- Kč, 7500,- Kč a 5000,- Kč, SDH Horní Metelsko - 5000,- Kč, ZŠ a OŠ
Horšovský Týn - 2000,- Kč, Vodácký oddíl „7“ Horšovský Týn - 10000,- Kč, OS Hašov - 5000,Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 5000,- Kč, PS Stopaři Horšovský Týn - 10000,- Kč, AC Domažlice,
z.s. - 15000,- Kč, MAMY ART, z.s. - 3000,- Kč, Samotáři Horšovský Týn - 20000,- Kč, SDH
Horšovský Týn - 12000,- Kč, RC Myška Lola z.s. - 5000,- Kč, 2500,- Kč, 3500,- Kč a 2500,- Kč,
TJ Dynamo Horšovský Týn - 5500,- Kč a 12500,- Kč, Farnost Horšovský Týn – 15000,- Kč.
Vyřizuje OFŠ.
16/7 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Reprezentace města“ dotace na rok 2019 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto
žadatelům: ZO ČSCH Horšovský Týn - 5000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn - 31000,- Kč,
Singtet Horšovský Týn - 17000,- Kč, Spolek Střelců H.Týn - 10000,- Kč, Vodácký oddíl „7“
Horšovský Týn - 45000,- Kč a 45000,- Kč, GO - GO Horšovský Týn - 20000,- Kč, SDH Horšovský
Týn - 17000,- Kč a 10000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
16/8 RM po projednání přidělila z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
soutěžích“ dotace na rok 2019 a současně schválila veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům: SDH
Horní Metelsko - 50000,- Kč, TTC Horšovský Týn z.s. - 21000,- Kč, Spolek Parkur Horšovský Týn
- 35000,- Kč, TJ Sedmihoří Oplotec - 32000,- Kč a 32000,- Kč. Vyřizuje OFŠ.
16/9 RM po projednání na návrh Komise pro zájmovou činnost dětí a mládeže navrhla ZM přidělit
z rozpočtové kapitoly Individuální dotace společenským organizacím pracujících s dětmi a mládeží
dotace na činnost v roce 2019 a současně schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 120.000,- Kč, GO-GO Horšovský Týn - 190.000,- Kč. Dále
RM po projednání navrhla ZM přidělit z rozpočtové kapitoly Programové dotace z rozpočtu města „Podpora činnosti - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských
soutěžích“ dotaci na rok 2019 a současně schválit veřejnoprávní smlouvy těmto žadatelům:
Vodácký oddíl ,,7“ Horšovský Týn - 70.000,- Kč, TJ Dynamo Horšovský Týn - 360.000,- Kč.
Vyřizuje ZM a OFŠ.
16/10 RM projednala a souhlasí s konáním veřejné sbírky - sbírkový den kampaně Voda pomáhá
v Horšovském Týně. Sbírkový den bude realizovaný v Horšovském Týně dne 3. 6. 2019. Jedná se
o pouliční sbírku, která má za cíl podporovat klienty Diakonie Západ. Vyřizuje KS.
16/11 RM vzala na vědomí výsledek jednání s ŘSD ČR ve věci realizace odbočovacích pruhů na
silnici I/26 a ukládá odboru MIM zadat technickou studii na pěší komunikaci (chodníky), která
bude sloužit jako podklad pro DÚR ze strany ŘSD ČR. Vyřizuje MIM, starosta.
16/12 RM bere na vědomí odpověď ŘSD ČR na „Podnět k zahájení přípravných projektových prací
na realizaci obchvatu Horšovského Týna na silnici I/26“. ŘSD ČR v současné době zadává
technickoekonomickou studii výše uvedeného obchvatu. Vyřizuje starosta.
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16/13 RM bere na vědomí informaci starosty, že byl odeslán podnět PČR na kontrolní vážení
vozidel v souvislosti s překračováním povolené nosnosti mostu přes Radbuzu v Horšovském Týně.
Vyřizuje starosta.
16/14 RM bere na vědomí informaci starosty o stavu „Akce vodovod v ulici Járy Cimrmana“. RM
ukládá odboru MIM provést průzkum zájmu o vodovodní přípojky a případný souhlas se stavbou na
cizím pozemku včetně budoucího věcného břemene. Vyřizuje MIM.
16/15 RM pověřuje vedoucí OSV, Bc. Ivetu Křížovou, DiS., k úkonům konaným v rámci dotačního
řízení MPSV pro výkon sociální práce pro rok 2019. Vyřizuje vedoucí OSV, KS.
16/16 RM projednala informaci Českého rybářského svazu, místní organizace Horšovský Týn
o opravě přepadu na rybníku Zeťák v místní části Horní Valdorf, který bude provádět organizace
vlastními silami. Na místo opravy je nutný přístup přes pozemek parc. č. 2399/2 v k. ú. Horšovský
Týn, který je ve vlastnictví Města Horšovský Týn. Po opravě bude povrch pozemku uveden do
původního stavu. RM nemá námitek. Vyřizuje Bytes.
16/17 RM projednala návrh smlouvy mezi městem Horšovský Týn a Mgr. Jindřiškou
Kikinčukovou, Agentura Pluto, se sídlem Červenohrádecká 345/16D, 312 00 Plzeň, IČ 68824840, o
provedení představení konané při příležitosti oslavy Dne matek v kinosále Horšovský Týn dne
12.5.2019. Cena za představení činí 15.000 Kč vč. 15% DPH. RM souhlasí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Vyřizuje KSA.
16/18 RM vzala na vědomí finanční vypořádání Chráněné dílny Horšovský Týn za I. čtvrtletí 2019.
Vyřizuje OFŠ.
16/19 RM vzala na vědomí oznámení Spolku Nový Valdorf o konání 4. Motosrazu v Horním
Valdorfu v květnu 2020 a zároveň žádost o výjimku z OZV o nočním klidu. RM nesouhlasí se
zařazením akce do vyjímek v OZV o nočním klidu. Vyřizuje KS.
16/20 RM projednala a schválila návrh programu jednání ZM č. 04, které se bude konat 13. 5.
2019. Vyřizuje KS.
16/21 RM projednala žádost o zrušení předkupního práva k nemovitostí parc.č. 1906/16 orná půda,
dále pak k nově utvořené parcele č. 1906/25, na které je umístěna stavba rodinného domu č. p.169 a
parcele č. 1906/26, na které je umístěna stavba garáže, vše v k. ú. Horšovský Týn. Věcné právo ve
prospěch města Horšovský Týn je v katastru nemovitostí vedeného Katastrální úřadem pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Domažlice zapsáno na listu vlastnictví LV 2918 pro katastrální území
Horšovský Týn. Podmínky stanovené v kupní smlouvě KS – 008/2010 ze dne 20.4.2010 pro
výmaz předkupního práva byly splněny. RM postupuje tuto žádost do jednání ZM s doporučením
schválit smlouvu o zániku předkupního práva jako práva věcného k pozemkům parc. č. 1906/16
orná půda a nově utvořeným parcelám č. 1906/25, na které na umístěna stavba rodinného domu č.
p.169, a č. 1906/26, na které je stavba garáže vše v k. ú. Horšovský Týn. Řeší odbor MIM.
16/22 RM projednala Návrh kupní smlouvy předložený Českými dráhami a.s. na odkoupení
pozemku parc. č. 2324/1 v k.ú. Horšovský Týn za cenu 100 000 Kč. Návrh kupní smlouvy je
v souladu s usnesením ZM č. 14/2013 A5 ze dne 18.2.2013. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy. Řeší odbor MIM.
16/23 RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOP_01_4121516864 mezi městem a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035. Jedná se o připojení
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čerpací stanice na kanalizaci v OZ Lidická II. etapa. Po uzavření smluvního vztahu bude následně
požádáno o převod smlouvy na provozovatele kanalizace. Řeší odbor MIM.
16/24 RM projednala a schvaluje žádost vedoucí Knihovny Horšovský Týn o uzavření knihovny
pro veřejnost ve dnech 1.7. až 12.7. 2019 z důvodu čerpání dovolené. Vyřizuje KS, knihovna.
16/25 RM projednala návrh Dohody o právech a povinnostech smluvních stran při plnění
povinností souvisejících s ochranou osobních údajů GDPR mezi Městem Horšovský Týn, náměstí
Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, IČO 00253383, a firmou Onlio, a.s., U Garáží 1, 170 00
Praha 7, IČO 26194813. Vyřizuje KS, právník.
16/26 RM projednala návrh RO č. 2/2019 a postupuje věc do jednání ZM. Vyřizuje OFŠ.
16/27 RM po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice H. Týn“. RM pověřuje společnost Bytes
přípravou, zadáním a řízením zakázky. RM jmenuje komisi pro otevírání nabídek v tomto
výběrovém řízení ve složení: Pavel Novák, Vladimíra Peteříková a David Škopek. Vyřizuje Bytes.
16/28 RM 87/25 projednala podklad OMIM ve věci plánované rekonstrukce ZŠ Horšovský Týn,
Zámecký park, Horšovský Týn. RM ukládá OMIM pokračovat dle požadavků ředitele ZŠ. RM 16
ukládá OMIM oslovit projektanty a započít práce na PD na celkovou rekonstrukci ZŠ ve spolupráci
s ředitelem ZŠ. Vyřizuje OMIM.
Hlasování o jednotlivých bodech, výše uvedených v programu proběhlo veřejně, zdvižením ruky
(5- 5-0-0).
Dlouhodobé úkoly
1) Studie povodňových nebezpečí;
2) Horšovský Týn – Přemostění řeky Radbuzy (Nádražní ulice); RM 08 bylo uskutečněno jednání
s vlastníkem pozemku a bude připraven návrh smlouvy o budoucí smlouvě. Vyřizuje starosta.
3) ul. Krátká v Horšovský Týn – žádost občanů; RM 15 – starosta informoval o sjednaném termínu
schůzky. Vyřizuje starosta.
4) LČR – směna nebo převod pozemků - Bažantnice H. Týn. RM 05 - dne 18. 12. 2018 proběhla
schůzka starosty a zástupce LČR; RM 12 starosta předložil seznam vhodných lesních pozemků
k plánované směně s LČR. Zástupci lesní správy takto navrhovanou směnu projednají na GŘ LČR
Hradec Králové. RM 14 vzala na vědomí informaci starosty, že na posledním jednání s lesní
správou LČR Horšovský Týn ve věci směny lesních pozemků byl odsouhlasen soupis pozemků
města a soupis pozemků a budov LČR, které budou předmětem směnné smlouvy. Vyřizuje starosta,
na vědomí MIM.
Další jednání rady města se uskuteční ve středu dne 15. 5. 2019 v kanceláři starosty.
…...................................
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

...…................................
David Škopek v.r.
místostarosta

Upozornění:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004
uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme
veřejnost, že usnesení rady města Horšovský Týn jsou uveřejněna v upravené verzi zdůvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních
údajů).
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